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Sinu vallavanem
Kandidaat nr 133

Hea valija, kui leiad, et Reformierakonna  
juhitud vallavalitsus on teinud valla  
juhtimisel head tööd ning toetad meie  
plaane ka järgnevatel aastatel, siis toeta 
meid oma häälega valimistel. 

See, milles opositsioon tavaliselt koalit
siooni süüdistab on nn teerulliga üle 
sõitmine ja teise poole arvamuse mitte 
ära kuulamine ning oma tahtmise jõuga 
(häälteenamusega) läbi surumine. Voli
kogu esimehena olen sellist praktikat 
alati püüdnud vältida. Kõik volikogu 
liikmed, sõltumata sellest, millisesse 
erakonda nad kuuluvad, on volikogus 
võrdselt sõna saanud. Oleme menet
lusse võtnud opositsiooni eelnõusid ja 
vähemalt üks selline eelnõu on voli
kogus ka vastu võetud.
 Töine õhkkond volikogus on andnud 
stabiilse jalgealuse vallavalitsusele. 
Usun, et selle vilju oleme kõik maitsta 

saanud: kergliiklusteede võrk kogu 
vallas on mitmekordistunud, teed ja 
tänavad on korras, koolidesse ja laste
aedadesse on panustatud rohkem kui 
varasematel aastatel, turvalisus on 
kasvanud jne. Miski ei ole täiuslik ja kes 
otsib, see leiab ka puudujääke, kuid nii 
head nelja aastat ei ole minu hinnangul 
Jõelähtme valla ajaloos varem olnud.
 Haldusreform möödus meist lähe
dalt, kui nii võib öelda. Omavalitsuse 
iseseisvuskriteeriumiks seati elanikearv 
5000, mis meie vallas oli kindlalt täide
tud ja liitmine ega lahutamine meie 
valda ei ohustanud. Küll oli aga võima
lus, et meie vallaga liidetakse osa Raa

siku valda, kellel oli raskusi 5000 ela
niku kokkusaamisega. Mõneti on 
kahju, et haldusreform meid ei puu
dutanud, sest kahtlemata on tegemist 
suure sammuga Eesti riigi haldussuut
likuse ja efektiivsuse tõstmisel. Seda 
oli oodatud aastaid ja lõpuks tegi 
Reformierakond Arto Aasa juhtimisel 
selle ära. Täna on meil ligikaudu kolm 
korda vähem omavalitsusi kui oli 
mõned aastad tagasi ja paari kuu 
pärast on ka maavalitsused oma tege
vuse lõpetanud. Meie haldusstruktuur 
on saanud lihtsamaks, tugevamaks ja 
tõhusamaks. 

Olen töötanud Jõelähtme vallavane
mana järjest kaheksa aastat. Selle aja 
jooksul on meie koduvald palju muu
tunud, korda on saanud nii koolid kui 
ka lasteaiad, juurde on ehitatud 
kümneid kilomeetreid kergliiklusteid. 
Tolmuvabaks ja valgustatuks on 
samuti saanud paljud külavaheteed. 
Selle kõige eesmärk on olnud muuta 
meie igapäevast elukeskkonda kva
liteetsemaks ja elamisväärsemaks. 
Kui veel neli aastat tagasi olid üheks 
meie valla suureks probleemiks pool
tühjad koolimajad ja puuduvad laste
aiakohad, siis juba mõnda aega siin 
sisuliselt lasteaiajärjekorda ei eksis
teeri ning koolidesse tuleb üha enam 
lapsi ning pigem on tekkinud kooli
kohtade nappus. 

Olles sügavalt kursis Jõelähtme valla 
kitsaskohtadega on mul ka väga selge 
ettekujutus, mida meie koduvallas on 
vaja järgmise nelja aastaga ära teha. 
Suurimad investeeringud ka järgmistel 
aastatel tuleb paigutada meie haridus
asutustesse — koolidesse ja lasteae
dadesse ning teedesse — kergliiklus
teedesse ja kruusateede tolmuvabaks 
muutmisesse. Suur probleem keskuste 
korrusmajade piirkonnas on ka autos
tumisega kaasnev parkimiskohtade 
nappus. Vald peab selles osas tulema 
korteriühistutele appi ning pakkuma 
välja võimalusi rajada valla maadele 

uusi parklaid ning aitama kaasa asja
ajamise korraldamisel ehk lahendu
seks on koostöö korteriühistute ja oma
valitsuse vahel. 
 Lisaks füüsilise elukeskkonna pa
randamisele oleme seadnud oma ees
märgiks lastega perede toimetuleku 
parandamise. Jõelähtme vald on üks 
väheseid omavalitsusi, kes toetab lisaks 
sporditegevusele ka muid huvitegevu
si, see on üks meie varasem saavutus 
Jõelähtme valla juhtimisel, mille üle 
saame uhked olla. Lisaks sellele oleme 
palju panustanud ka Jõelähtme Muu
sika ja Kunstikooli arengusse. Uuel 
valimisperioodil kavatseme sisse seada 
ühekordse koolitoetuse, mis oleks järg 
meie poolt kehtestatud esimesse klassi 
minevate laste ranitsatoetusele. Koo
litoetuse eesmärk on aidata peresid, 
kelle lapsed käivad üldhariduskoolis. 
Teeme kõik, et 1. september ei oleks 
probleem, vaid rõõm. Selleks kehtesta
me 100eurose koolitoetuse igale õpila
sele ja see ei sõltu perekonna sissetule

kust, vaid sellega saaksid kõik pered 
arvestada. See toetus peaks katma 
suures osas kooliminekuga seotud 
kulud kirjatarvetele ja muule häda
pärasele. 
 Üks väikelastega perede kohustus
lik väljaminek on lasteaiakohaga seo
tud tasu. Jõelähtme vald on viimastel 
aastatel oma valla lastele hoidnud 
mõistlikku kohatasu määra. Kavatse
me selles osas oma senist praktikat 
kindlasti järgida ning lubame, et järg
mise nelja aasta jooksul meie vallas 
kohatasu ei tõuse. Seega lasteaiako
haga seotud kulude tase pere eelarves 
kindlasti selle aja jooksul väheneb. 
Neile peredele, kes vajavad aga veelgi 
suuremat tuge, tagame kohatasust ja 
toidurahast vabastuse.
 Arengu eelduseks on asjalikud ja 
visiooniga inimesed, stabiilne val
lavõim saab seada pikemaid sihte 
ja liikuda eesmärkide ja lahenduste 
poole, mis pole saavutatavad kuude 
ega aastaga. 

Viimastest kohalikest valimistest on ligikaudu neli aastat möödas ja see 
koosseis, kes toona ametisse valiti, on oma viimased otsused teinud, et anda 
teatepulk edasi järgmisele koosseisule. See on õige hetk, et heita pilk vii
masele neljale aastale, andmaks hinnangut tehtud tööle. Olen kuulunud 
Jõelähtme valla volikokku alates 2002. aastast ja mind on selle aja jook
sul viis korda valitud volikogu esimeheks. Kui võrrelda viimast nelja aastat 
kõigi varasematega, siis on hea meel tõdeda, et see on olnud aeg, kus 
oleme volikogus suutnud hoida kodurahu ja tänu sellele võib öelda, et need 
aastad on olnud väga produktiivsed. Koalitsioonilepe on püsinud, ei ole ol
nud umbusaldamisi ega tagasiastumisi. See on andnud vallavalitsusele ja 
volikogule võimaluse tegeleda oma põhitööga ilma kulutamata oma aega, 
raha, energiat ja muid vahendeid poliitilise võitluse peale. Teiselt poolt on 
see, et opositsioon ja koalitsioon ei ole omavahel pidevalt sõjajalal, and
nud võimaluse kaasata paremini kõiki osapooli eelnõude menetlusse. Nii 
nagu vanasõna ütleb, sünnib vaidluses tõde.

TUGEV JÕELÄHTME

Hea valija!

Pilk viimasele neljale  
aastale volikogus

ART KUUM
Sinu volikoguesimees
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kandidaat nr 134

Meie põhilubadused
• Tagame 100 euro suuruse koolitoetuse õppeaasta kohta, 

et kooliaasta algus oleks kõikide perede jaoks meeldiv 
sündmus.

• Me ei tõsta lasteaia kohatasu määra,et lasteaias käimine 
ei sõltuks pere majanduslikest võimalusest.

• Rajame koostöös ühistutega kortermajade juurde uued 
parkimiskohad, et vähendada parkimiskohtade puudust.

• Ehitame juurde kõnni- ja rattateid, et võimaldada  
elanikele turvaline liikumis ja sportimisvõimalus.

• Oleme tegus ja hooliv vald ka järgmise nelja aasta jooksul, 
et tagada valla jätluv tasakaalukas areng ning kvaliteetne  
ja tõhus avalik teenus.

 • Kehtestame kõikidele üldhariduskoolis õppivatele lastele 
ühekordse koolitoetuse, et kooliaasta algus  
oleks kõikidele peredele meeldiv sündmus.

 • Ei tõsta valla lasteaedades kohatasu ning vabastame 
kohatasu ja toiduraha maksmisest sotsiaalset  
tuge vajavad pered. Jätkame lapsehoiu- ja 
eralasteaiatoetuse maksmist.

 • Seisame hea Loo kooli laiendamise eest, lisaks uutele 
klassiruumidele rajame kooli juurde ka uue nüüdisaegse 
spordikeskuse koos suurema ujulaga.

 • Esmatähtis on rekonstrueerida Loo lasteaia nn vana osa, 
laiendada Neeme koolimaja ja rajada spordisaal ning viia 
lõpule Kostivere kooli staadioni rekonstrueerimine.

 • Jätkame Euroopa Liidu toel ning koostöös maanteeameti  
ja naabervaldadega ratta- ja kõnniteede võrgustiku 
rajamist, mis võimaldab elanikele turvalist liiklemist, 
sportimist ning loob seeläbi inimsõbralikuma elukeskkonna. 
Esmajärjekorras tuleb viia lõpule Loo, Kostivere ja Neeme 
piirkondade omavaheline ühendamine.

 • Toetame kortermajade parkimisalade laiendamist.
 • Panustame jätkuvalt külateede tolmuvabaks  

muutmisesse ning seni veel tänavavalgustusega 
katmata külakeskuste valgustamisesse.

 • Jätkame Euroopa Liidu ja Keskkonnainvesteeringute  
keskuse meetmete toel Kostivere, Uusküla ja Haljava 
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimist.

 • Toetame külakogukondade initsiatiivi.
 • Toetame DigiMaa algatust
 • Kaevanduste rajamisele EI!
 • Kaasame kolmandat sektorit ja naaberomavalitsusi, et 

arendada ja mitmekesistada pakutavaid sotsiaalteenuseid.

 • Rajame Kostivere vana raamatukogu 
ruumidesse multifunktsionaalse sotsiaalkeskuse.

E-valimised:
5. oktoober kell 9.00 kuni
11. oktoober kell 18.00
www.valimised.ee

Eelhääletamine maakonnakeskustes:  
5.–8. oktoober 
Eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades:  
9.–11. oktoober
Hääletamine kõigis valimisjaoskondades:  
valimispäeval 15. oktoobril.

JÕELÄHTME
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Vald seadis hoonestusõiguse Eesti 
Energia kasuks ning viimane kaasas 
hulgaliselt Rohelise Energia tarbi
jate raha ning taastatud Linnamäe 
HEJ alustas elektri tootmist 2002. 
aastal. Kõik paistis pilvitu ka siis, kui 
kaks aastat hiljem keskkonnaminis
ter allkirjastas määruse nr 73, mil
lega kinnitas lõhejõgede nimekirja, 
kus sees ka Jägala merest kuni Jägala 
joani. Määruse seletuskirjas must
valgel kirjas, et olemasolevaid vesi
ehitisi määrus ei mõjuta. 
 Nii elasingi üheksa aastat rahus, 
sest uskusin, et seadus kaitseb meie 
elukeskkonda. Siis järsku (täpse
malt 2013. aasta detsembris) ilmu
sid Keskkonnaministeeriumi amet
nikud valda nõudmisega, et merest 
tulevad lõhed peavad üle Linnamäe 
tammi pääsema ja kuna see ei ole 
võimalik, siis tuleb tamm lammu
tada, järv alla lasta ning sisuliselt 
uus lõhejõgi ehitada. Keskkonna
ministeeriumil on olemas üks MTÜ 
nimega Loodushoiu Keskus, kellele 
siis Keskkonnainvesteeringute Kes
kus (KIK) vajaliku lammutusraha 
(paar miljonit eurot) annab. 
 Mitte kuidagi ei saanud nõus
tuda plaaniga, et kuskilt tuleb tund
matu MTÜ, kes Euroopa raha eest 
meie elukeskkonna ära rikub ehk 
Linnamäe paisjärve likvideerib ning 
seejärel lahkub nelja tuule poole. 
Meie aga elame ju siin edasi. Algas 
võitlus järve säilimise nimel.
 Õnneks on ses võitluses olnud ka 
liitlasi. KIK keeldus Loodushoiu 
Keskusele raha andmast. Eesti 
Energia on kogu aeg seisnud selle 
eest, et elektri tootmine Linnamäe 
HEJis võimalik oleks, keskkonna
mõjude vähendamiseks lasevad 
nad igal aastal tuhandeid lõhema
ime paisjärve ning on suure kannat
likkusega talunud keskkonnaamet
nike survet. 
 Appi tuli õiguskantsler, kes asus 

seisukohale, et alati ei saa esikohale 
seada kitsalt keskkonna huvi. On veel 
teisi huve, näiteks laiemalt elukesk
konna säilitamise huvi, kultuuriväär
tuste kaitsmise huvi, sotsiaalmajan
dusliku arengu huvi jne. Riigikogu 
muutis 2016. aasta suvel veeseadust ja 
andis ministeeriumi alluvuses olevale 
Keskkonnaametile kohustuse kaaluda 
erinevaid huve. Vallale on olnud suu
reks toeks kohalikud inimesed. Üle 500 
elaniku allkirjastas pöördumise valla
volikogu poole palvega säilitada Lin
namäe paisjärv. Mitu kohalike moo
dustatud MTÜd on kirju kirjutanud ja 
järve kaitseks välja astunud. 
 Vahepeal oli lootus, et olukord lahe
neb ja meie elukeskkond jääbki püsima. 
Nimelt tegi Keskkonnaameti peadirek
tor Andres Onemar 2014. aastal kesk
konnaminister Mati Raidmale ettepa
neku, et Jägala jõge on otstarbekas 
lõhejõena taastada ainult kuni Linna
mäe tammini. Raidma nõustus ning 
määras, et taolise otsuse saab lange
tada peale keskkonnamõju hindamist. 
Siis tulid aga 2015. aasta Riigikogu 
valimised, minister vahetus ning vana 
joru algas jälle pihta. Ametnikud taha
vad ikka järve likvideerida, sest euro
liidu rahad vajavad kulutamist (muide, 
avalikele andmetele tuginedes on 
euroliidu rahaga toimetamine loodus
hoiu keskusele hästi mõjunud, nende 
arvel lausa poolt miljonit vaba raha) 
ning lõhed tahavad Jägala jões veel 
kaks kilomeetrit ujuda, enne kui Jägala 
juga nad peatab.
 Vallavalitsuse ettepane
kul kinnitas kultuurimi
nister Linnamäe HEJ 
paisu ehitismälesti
seks ning märkis, et 
kõige paremini säilib 
ta töötavana ehk 
elektrit tootvana. 
 Ka h j u k s  e i 
taha Keskkon
naministee

riumi ametnikud midagi kuulda sellest, 
et tegu ehitismälestisega ning kaalut
lusotsuse peab langetama Keskkonna
amet (kus on juba 2014 kirjalikult väl
jendanud, et Linnamäe paisjärv peab 
alles jääma). Alles augustis väljendas 
Keskkonnaministeeriumi asekantsler 
Markku Lamp end kindlas kõneviisis, 
et Eesti Energia vee erikasutusluba ei 
pikendata, sest lõhejõena taastamiseks 
tuleb järv tühjaks lasta ja siis niikuinii 
elektrit toota ei saa (artikkel Äripäevas).
 Täna on Eesti Energial kehtiv vee 
erikasutusluba ning edasised otsused 
saavad langeda alles pärast keskkon
namõjude hindamist, mis on täna 
pooleli. Keskkonnamõjude hindamise 
järel tuleb Keskkonnaametil langetada 
kaalutlusotsus ning seadus otsesõnu 
ei luba jätta muljet, nagu oleks otsus 
juba ette ära tehtud. Kas kõrge ametnik 
kasutab oma ametiseisundit kurjasti 
ära ning mõjutab ametit otsuse lange
tamisel? Selline käitumine on kaugel 
õigusriigist. 
 Lisaks oleme teada saanud, et Lin
namäe paisjärve kaldal elavad ja järvel 
toituvad nahkhiired. Nemad on samuti 
looduskaitse all ning paisjärve veepee
gel võib osutuda oluliseks nahkhiirte 
säilimise tagamiseks. Vastav info koos 
ettepanekuga üle vaadata Jägala 
hoiuala kaitse eesmärgid on saadetud 
ka Keskkonnaministeeriumisse. Eks 
saame näha, kas ministeerium kaitseb 
ainult kalu või siiski kogu keskkonda. 

 

Kas Eesti on õigusriik? Kandideerin Jõelähtme 
valla volikokku 
neljandat korda

Mina aga luban, et jätkan igal 
juhul võitlust selle nimel, et 

Linnamäe paisjärv säiliks. 
Pean järve meie koduvalla elu

keskkonna lahutamatuks osaks 
ning veel 500 inimese allkirjaga 

kinnitatud seisukoht ütleb sama. 

Neli aastat volikogu liikmena on möödunud tegusalt, kuid teha on veel palju.
 Jõelähtme on minu koduvald, olen siin sündinud ja pean väga oluliseks siinset 
heaolu ja hindan kõrgel turvalist elukeskkonda. Volikogus saan aidata ellu viia uusi 
ja julgeid ideid, mida kogukonnale pakkuda ja valla juhtimises osaledes muuta 
elutingimused Jõelähtme vallas veelgi paremaks ja turvalisemaks. 
 Nii paikne, kui ma olen, töötan Loo koolis haldusjuhina juba kahekümne nel
jandat aastat, igavaks siin ei lähe, kuid kitsaks on jäänud küll. Lapsi õpib koolis juba 
üle viiesaja. Kooli juurdeehituse projekteerimine on alanud ja mõne aasta möö
dudes näeme loodetavasti juba uut majaosa koos ujula, spordisaali ja sobilike 
kultuuriruumidega.
 Kindlasti tahan ma oma meeskonnaga jätkata kehakultuuri- ja sporditaristu 
arendamise ja kergliiklusteede võrgu laiendamisega.
 Vähem tähtsad ei ole ka külaplatsid.
 Igal külaplatsil peab olema oma spordiväljak, millel tavaline muru, sõelmega 
jooksurada, välitrenažöörid ja laste mänguväljak eri atraktsioonidega: liivakast, 
turnikad, liumäed.
 See peaks olema koht, kus üheskoos sportida ja mängida saab terve pere.
 Jõelähtme valla esimene tervise, tehnikapark ja lastelinnak, mille idee autor ja 
eestvedaja  olen, tuleb Loo alevikku Kuusiku tee viiehektarilisele maaalale. Valla
valitsuse abiga on visioonist saanud reaalsus, puhkeala ehitusprojekt on valmis ja 
projektitaotlus võib alata.
 Projekt sisaldab laste liikluslinnakut, kardirada, krossirada ja väikest staadioni, 
kus saab korraldada kultuuriüritusi, joosta, sõita jalgratta, elektriATV, bagi või 
mootorrattaga. Terviserajal on välijõusaal ja kettagolfi  mängimise võimalus, laste 
suusamägi, mänguväljakud ja paljupalju muid huvitavaid atraktsioone. 

Jõelähtme vallavolikogus osalemine ja 
arengukomisjoni esimehe kohustused 
on olnud meeldiv väljakutse – töö 
volikogus huvitav ning tänane 
meeskond suurepärane.

Püüan pealkirjas esitatud küsimusele 
vastust leida Linnamäe paisjärve näitel. 
Kõigepealt meeldetuletuseks, et nimetatud 
paisjärv on meie elukeskkonna osa juba 
aastast 1924, kui käivitati Linnamäe hüdro
elektrĳ aam (HEJ). Isegi nõukogude okupat
sioon ei suutnud järve puutuda, sõja käigus 
lasti küll jaam õhku, aga paisutus säilis. 

Vali koduvalda juhtima julgete 
ideedega eestimeelne mees!

VÄINO HAAB
kandidaat nr 140
VÄINO HAAB
kandidaat nr 140

Soovin, et inimesed oleksid oma elujärjega Jõelähtme vallas rahul ja 
oleks meile moraalseks toeks valla esimese laste linnaku rajamisel.

Lastelinnak

VELJO HAAVEL
kandidaat nr 160

Linnamäe paisjärv
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Aga alati sellest ei piisa. Noorte, ja ka 
paljude täiskasvanute puhul on üks, mis 
spordi juurde tõmbab, ajakohased spor
timisvõimalused. Meie tegevusplaan 
näeb ette Loo kooli juurde uue nüüdis
aegse spordikeskuse ja ujula ehitamist; 
Kostivere kooli staadioni rekonstrueeri
mist ning Neeme spordisaali rajamist.
 Viimastel aastatel suure hoo sisse 
saanud kergliiklusteede ehitus on and
nud positiivse tõuke muutmaks meie 
valla spordielu veelgi aktiivsemaks. Nii 
saab jätku alevikke ja külasid ühenda
vate jalgratta ja kõnniteede ehitamine.
 Alati ei piisa ka hoonetest ja spordi
rajatistest. Sisu annavad nendele õpeta
jad, treenerid ja klubid.
 Meie spordijuhtimise eesmärk on 
luua võimalus, kus valla noortel on mit
mekülgne valik harrastada eri spordiala
sid. Nii saab meie noor veeta sportliku 
vaba aja kodu ja kooli lähedal.
 Seeläbi loome võimaluse ka nendele 
noortele, kes siiani on eri põhjustel 
treeningtegevustest kõrvale jäänud. 

Mureks on meil aga kergliiklustee puu
dumine Parasmäe ja Kostivere vahel. 
Seda on oodatud siia külla juba ammu. 
Maanteel on juhtunud traagilisi õnne
tusi ja jalgrattasõit või kepikõnd on 
kurvilisel teel üsna ohtlik. Nüüd on 
projektitoetusena eraldatud summad 
tee rajamiseks, aga osa maaomanikke ei 
ole nõus oma maast tükikest eraldama. 
Küla saaks täieliku valgustuse alates 
Kostiverest Mäe teeni ja tulevikus oleks 

Märkimisväärne sporditoetus kõigile 
Jõelähtme valla lastele motiveerib veelgi 
aktiivsemalt trennides osalema.
 Suurt panust valla spordiarengus 
kannavad MTÜd, kes oma vabatahtliku 
tegevusega rikastavad meie spordielu. 
Piisab vaid märkida MTÜ Jõelähtme 
matka ja rattaklubi Singeli korraldata
vaid spordiüritusi. Jõelähtme rattama
raton on igal aastal oodatud jõukatsu
mus, mis meelitab kohale rattafännid 
igast Eestimaa paigast. Esimest korda 
toimus sellel aastal ekstreemsel maas
tikul Põhjakärjääris Passion Run. 
Loodame, et MTÜ Seiklushimu debüüt
üritus saab jätku ja sellest kujuneb 
igaaastane seik lusspordisõprade 
kokkusaamiskoht. Meie eesmärk on 
olla erainitsiatiivile ladus koostööpart
ner, et senised spordisündmused jät
kuksid ja uued rahvaspordiüritused 
leiaksid tee meie valda. Sellisel moel 
kindlustame Jõelähtme vallale koha 
sportlike valdade seas. 

võimalik seda pikendada kuni Raasiku
ni välja. Külarahvas esitas avalduse 24 
inimese allkirjaga vallavalitsusele, et see 
tee ikkagi tehtaks. Ootame maaomani
kelt mõistvat suhtumist, et Parasmäe ei 
jääks ainsaks külaks Jõelähtme vallas, 
kus kergliiklustee puudub üksikute vas
tuseisu tõttu. Oma toetava sõna on lisaks 
Kostivere ja Parasmäe rahvale öelnud ka 
paljud Raasiku valla elanikud. 

Oleme sportlik vald

Parasmäe küla 
rõõmud ja mured

Tugev Jõelähtme on 
sportlik Jõelähtme!

I. LAPSED � inimsõbralik ja mõnus elukeskkond hõlmab 
eneses turvalist, loovat ning nüüdisaegset keskkonda 
meie lastele. See tähendab nii korras koolimaju kui ka pii
saval hulgal lasteaiakohti. Väga oluline on laste vaba aega 
mitme kesiselt sisustada ja nende arengut toetada.

1. Kehtestame kõikidele üldhariduskoolis õppivatele 
lastele ühekordse koolitoetuse, et kooliaasta algus 
oleks kõikidele peredele meeldiv sündmus.

2. Ei tõsta valla lasteaedades kohatasu ning vabastame 
kohatasu ja toiduraha maksmisest sotsiaalset tuge 
vajavad pered. Jätkame lapsehoiu ja eralasteaia
toetuse maksmist.

3. Tagame Jõelähtme valla koolides õppivatele lastele 
tasuta ühistranspordi kooli ja kodu vahel.

4. Toetame laste spordi ja huvitegevuses osalemist, 
avame selle tarbeks oma koolide juurde spordi ja 
huviringe ning maksame jätkuvalt spordi ja 
huvitegevuse toetust.

5. Panustame muusika ja kunstikooli arengusse, 
et pakkuda valla lastele võimalusi kvaliteetse 
huvihariduse omandamiseks.

6. Toetame noortekeskuste arengut, et pakkuda valla 
noortele kvaliteetset vaba aja sisustamise võimalust. 
Jätkame nn noortebussi projekti, et võimaldada ka 
teiste külade lastel osa saada valla noortekeskuste tööst.

7. Toetamevallas töömaleva ja päevalaagrite korralda
mist, et pakkuda lastele võimalust suvel töötada ja 
aktiivselt puhkust veeta.

8. Toetame alevikesse ja külakeskustesse uute 
mängu ja spordiväljakuterajamist ja laiendamist, 
aitame tasuda projektide omaosalust.

9. Arendame koolivõrku eesmärgiga muuta valla koolid 
tänapäevase õpikeskkonnaga õppeasutuseks.

10. Seisame hea Loo kooli laiendamise eest, lisaks uutele 
klassiruumidele rajame kooli juurde ka uue nüüdis
aegse spordikeskuse koos suurema ujulaga.

11. Esmatähtis on rekonstrueerida Loo lasteaia nn vana 
osa, laiendada Neeme koolimaja ja rajada spordisaal ning 
viia lõpule Kostivere kooli staadioni rekonstru eerimine.

II. ELUKESKKOND – elukeskkond peab olema inim ja 
elamisväärne. Tolmuvabade ja valgustatud teede ning 
tänava tevõrgu laiendamine. Alevikke ja külasid ühen
davate jalgratta ja kõnniteede ehitamine. Toimiva ja 
kasutajasõbralikuma ühistransporditeenuse osutamine. 
Korrastatud ühisveevärk ja tarbĳ asõbralikum kütte
hind. Turvalisemad tänavad ning korrastatud aleviku 
ja külakeskused. Kogukonna kooskäimise, sportimise ja 
kultuuri tarbimise võimalused. Meie rikkaliku loodus
keskkonna hoidmine.

1. Jätkame Euroopa Liidu toel ning koostöös maantee
ameti ja naabervaldadega ratta ja kõnniteede 
võrgustiku rajamist, mis võimaldab elanikele turvalist 
liiklemist, sportimist ning loob seeläbi inimsõbrali
kuma elukeskkonna. Esmajärjekorras tuleb viia lõpule 
Loo, Kostivere ja Neeme piirkondade omavaheline 
ühendamine. Seejärel on võimalik hakata kavandama 
ühendusi naaberpiirkondade keskustesse, Kuusalu 
ja Raasiku suunal.

2. Toetame kortermajade parkimisalade laiendamist, 
selleks võimaldame parkimisaladena kasutada 
korter majadega piirnevaid valla üldkasutatavaid 
maid ning aitame ette valmistada ehitamisega 
kaasnevat paberimajandust.

3. Panustame jätkuvalt külateede tolmuvabaks 
muutmisesse ning seni veel tänavavalgustusega 
katmata külakeskuste valgustamisesse.

4. Taotleme riigilt Loo ja Lagedi alevikke ühendava 
riigimaantee korrastamist ning Neeme ja 
Kaberneeme külade riigimaanteega ühendamist.

5. Jätkame Euroopa Liidu ja Keskkonnainvesteeringute 
keskuse meetmete toel Kostivere, Uusküla, ja Haljava 
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimist.

6. Seisame valla ühissõidukiühenduse kasutajasõbraliku
maks muutmise eest, mis seisneb elanike 
elukorraldust enam arvestavas liinivõrgus.

7. Toetame turvalisuse suurendamiseks abipolitseinike 
ja vabatahtlike päästjate tegevust ning naabrivalve 
liikumist, teeme koostöödturvaettevõtetega. 
Kaasfi nantseerime Neeme, Kaberneeme ja 
Kostivere päästekomandode depoode rajamist. 
Laiendame turvakaamerate võrgustikku.

8. Toetame külakogukondade initsiatiivi oma 
elukeskkonna arendamiseks ja hoidmiseks, 
võimaldades selleks vajalike projektide 
kaasfi nantseerimise valla eelarvest.

9. Toetame valla allasutuste ja ka kohalike 
kogukondade initsiatiivil toimuvate 
kultuuri ja spordiürituste korraldamist.

10. Panustame Jägala joa kui turismiobjekti ja 
piirkonna arengusse, tähistame valla olulisemad 
vaatamisväärsused infotahvlitega ning paigaldame 
nendeni jõudmiseks suunaviitasid.

11. Soodustame keskkonnasõbralikku ettevõtlust.
12. Toetame DigiMaa algatust, et igasse majapidamisse 

jõuaks kaasaegne ülikiire internet.
13. Muuga sadama riiklikku tähtsust arvestades 

toetame Muuga sadama tasakaalukat ja 
keskkonnatingimusi arvestavat arengut.

14. Seisame looduskeskkonna säilimise eest, 
toetame paisjärvede kaitse alla võtmist ning 
ütleme uute kaevanduste rajamisele EI! 

III. SOTSIAALNE TURVALISUS – kohaliku omavalit
suse ülesanne on tagada oma elanike sotsiaalne turvali
sus. Selleks maksab omavalitsus sotsiaaltoetusi, osutab 
sotsiaalteenuseid ning rajab sotsiaalse infrastruktuuri ja 
võrgustiku, et aidata inimesi, kes abi vajavad.

1. Jätkame sotsiaaltoetuste maksmist samal tasemel, 
vajadusel suurendame toetuste hulka ja määrasid.

2. Kaasame kolmandat sektorit ja naaberomavalitsusi, 
et arendada ja mitmekesistada pakutavaid 
sotsiaalteenuseid.

3. Tagame jätkuvalt lasteaedades ja koolides tugi
personali rahastamise, et kindlustada erivajadustega 
laste arenguks ja õppeks vajalikud tingimused.

4. Laiendame teenuseid sotsiaalselt raskesti 
toimetulevatele peredele, suurtele peredele 
ning puuetega inimestele.

5. Kaasame eakaid, tagame neile võimalused kaasa lüüa 
ühiskondlikus elus. Toetame päevakeskuste tegevust.

6. Rajame Kostivere vana raamatukogu ruumidesse 
multifunktsionaalse sotsiaalkeskuse.

7. Soodustame erainitsiatiivil ning koostöös 
naabervaldadega piirkondliku hooldekodu rajamist. 

IV. VALLA JUHTIMINE – valla juhtimine peab olema 
stabiilne, hooliv ja tegus. Juhime valda ausalt ja avatult, 
oleme suunatud positiivsele arengule ning pakume ela
nikele kvaliteetset avalikku teenust. Valla arendamisel 
lähtume reaalsetest majanduslikest võimalustest, võt
mata vallale mittevajalikke ja üle jõu käivaid kohustusi.

1. Seame eesmärgiks tulemuslikult valda juhtinud 
vallavalitsusejätkamise ka järgmisel neljal aastal.

2. Valitseme tegusalt, hoolivalt ja õiguspäraselt, 
esiplaanil on kvaliteetse avaliku teenuse osutamine 
ja bürokraatia vähendamine.

3. Juhime valda otstarbekalt, valla rahakott ei tohi olla 
võimulolĳ atele isikliku heaolu kasvatamise vahend.

4. Planeerime valla eelarvet vastutustundlikult, võttes 
arvesse valla reaalseid majanduslikke võimalusi.

5. Kaasame eurovahendeid valla elukeskkonna 
parandamiseks.

6. Juhime valda tasakaalukalt, olles orienteeritud 
keskkonnasõbralikule arengule.

7. Informeerime vallaelanikke olulistest valda puuduta
vatest sündmustest, kasutades selleks nii vallalehte, 
valla kodulehte ja FB kontot kui ka keskustes 
paiknevaid infostende. Külades, kus keskus puudub, 
paigaldame infostendi enamkasutavasse 
bussipeatusesse.

 
5 PÕHILUBADUST:
1. Koolitoetus 100 eurot õppeaastas, et kooliaasta 

algus oleks kõikidele peredele meeldiv sündmus.
2. Lasteaia kohatasu määr ei tõuse, et lasteaias käimine 

oleks sõltumatu pere majanduslikest võimalustest.
3. Koostöös ühistutega parkimiskohad kortermajadele, 

et vähendada parkimisprobleemi asulates.
4. Kõnni- ja rattateede rajamine, et võimaldada 

elanikele turvalisi liikumis ja sportimisvõimalusi.
5. Tegus ja hooliv vald ka järgmisel neljal aastal, 

et tagada jätkuvalt tasakaalukas valla areng ning 
kvaliteetne ja tõhus avalik teenus.

Eesti Reformierakonna nimekirja 
PROGRAMM Jõelähtme vallas 2021+Jõelähtme valla inimesed on kogu aeg kõrgelt hinnanud sportimist 

ja aktiivselt osalenud spordiüritustel. Asume erakordselt kauni ja rik
kaliku sportimis ning liikumisvõimalustega piirkonnas. Meie kesk
kond soosib nii tõsisemaid sportlasi kui ka liikumisharrastajaid eri 
spordialadelt.

Kuus aastat tagasi otsustas MTÜ Parasmäe Külaselts alustada oma 
külaplatsi rajamist. Vallavalitsus leidis sobiva maatüki ja andis selle 
külaseltsile tasuta kasutamiseks. Nüüdseks on see peaaegu valmis. 
2015. aastal toimusid siin IV Kostivere Mõisamängud, külarahvas 
tuleb siia kokku jaanipäevadele, koristustalgutele, koosolekutele. 
Oluline vabatahtlik panus on saadud nii külarahvalt kui eestseisu
selt. Külaplats on olnud väga vajalik küla ja vallarahva kogukondliku 
elu elavdamisel.

Tugev Jõelähtme on 
sportlik Jõelähtme!

kandidaat nr 159

kandidaat nr 150

Parasmäe külavanem ja 
MTÜ Parasmäe Külaseltsi 
juhatuse liige

ALARI KASEMAA

JÜRI PALTS

VISIOON
Jõelähtme vallas on mõnus elukeskkond – sõbralik, roheline, tervislik, sportlik, turvaline. Väärtustatakse vallas 
elamist, luues uusi võimalusi elukvaliteedi tõstmiseks. Vald on stabiilne, hooliv, tegus ja keskkonnasõbralikku 
arengut toetav, pakkudes elanikele kvaliteetset avalikku teenust. Valda arendatakse reaalseid majanduslikke 
võimalusi arvestades, võtmata vallale mittevajalikke ja üle jõu käivaid kohustusi. Need on märksõnad, mis aitavad 
langetada meil otsuseid ning teha õiged valikud. Selleks, et seda visiooni ellu viia, planeerib Reformierakond järgne
vatel aastatel alljärgnevaid tegevusi:
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Käes on valimised ja lubaduste andmise aeg, tihtipeale juhtub, 
et tahetakse valĳ atele meeldimiseks lubada asju, mis ei ole valla 
rahalisi võimalusi arvestades võimalikud. Adekvaatse pildi valla 
rahalistest võimalustest annab valla eelarvestrateegia, millega on 
võimalik tutvuda kõigil vallakodanikel valla kodulehe vahendusel. 
Seega, kui tutvud valimislubadustega, siis mõtle kriitiliselt ka selle 
peale, kas kõik lubatav on teostatav või hoopiski mitte!

Viimasel ajal ja just vahetult enne valimisi on mitmes infokanalis 
nii mõnigi konkureeriv valimisliit ja partei keskendunud mitte oma 
programmi ja ideede kajastamisele, vaid konkurentide vastu ula
tusliku laimukampaania levitamisele. Kuulutatakse lausvalet ja 
kontekstist väljakistud pooltõdesid. Jõelähtme Reformierakonna 
nimekiri on püüdnud hoiduda sellisest konkurentide mustamisest 
ja mahategemisest. Oleme keskendunud pigem tehtule ja tulevi
kuplaanidele. Osavad laimukampaaniad ei ole meie stiil!

Hea valĳ a! Kui Teile tundub, et vajate seletust 
mõnele küsimusele, siis pöörduge 
julgelt meie nimekirja kandidaadi 
poole või helistage vallavanem
Andrus Umboja telefonile.

Loodame teiega kohtuda 
15. oktoobril tugeva 
Jõelähtme nimel!

Andrus Umboja
tel. 51 50 007

Kontakt: joelahtmereform@gmail.com / 
www.reform.ee 

134133 135 136 137 138ART KUUM
volikogu esimees, 
Dermaline OÜ, juhatuse liige

ANDRUS UMBOJA 
Jõelähtme vallavanem

RIIMAS UKANIS
Koogi poe omanik, 
Rimtom OÜ juhatuse liige

RANELE RAUDSOO
Kostivere kooli huvĳ uht

TÕNU VAHER
Neeme poe ja kohviku omanik, 
Neeme küla eestseisuse liige,
ELI OÜ omanik ja tegevjuht

JÜRI PAAVEL
Loo spordihoone juhataja

139 140 141 142 143ANNELI RAUDLAM 
Aruküla põhikooli õpetaja

VÄINO HAAB
Loo kooli ja kultuurikeskuse 
majandusjuhataja, MTÜ 
Jõelähtme TSK juhatuse liige

144
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ELLE HIMMA
Jõelähtme Valla Kultuuri
keskuse direktor

MATI PÄRNAMÄGI
Baltic Clean AS, 
administratiivdirektor

TERJE LINDAU
Restroran ja Rannamaja/ 
Gastronaut OÜ tegevjuht

TOOMAS LAANEJÕE
Maasoojus OÜ tehnik, 
Kostivere alevikuvanem

ANDRUS KULDKEPP
Ridango AS teenindusjuht 149 150
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ESTER SASSI
Loo Tervisekeskus OÜ perearst

JÜRI PALTS
pensionär, 
Parasmäe külavanem

LEILI VÄRTE
Loo kooli muusikaõpetaja

TÕNIS TUUDER
Estanc AS kvaliteedĳ uht, 
Uusküla külavanem

MARJE LAIMETS
OÜ Loo Hooldus
juhatuse liige
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KAILI RAAMAT
Kostivere lasteaia direktor

ALARI KASEMAA
Kirjastus Cumlaude OÜ, 
juhataja

MEELIS VÄLK
MTÜ Jõelähtme Matka ja 
Rattaklubi juhatuse liige

JANE LAUTER
MTÜ Kadrioru Saksa Güm
naasiumi Tugiseltsi huvikooli 
KSG Koolituskeskuse direktor, 
MTÜ Jõelähtme Noored 
juhatuse liige

VELJO HAAVEL
Iru Hooldekodu 
haldusjuht

AAVO MOOSTE
Abja Farmid OÜ tegevjuht

ÜLLAR KERDE
Jüri Gümnaasiumi spordĳ uht

Meie meeskond Jõelähtme vallavolikogu valimistel 15.10.2017

on Reformierakonna piirkondlik ajaleht

JÕELÄHTME

ANDRUS SEPP
Henkel projektimüügĳ uht, Loo 
aleviku eestseisuse liige

JANA AASLA
Kostivere lasteaia õppeala
juhataja, Kaberneeme küla 
eestseisuse liige

PRIIT PÕLDMA
vallavalitsuse liige, MTÜ 
Jõelähtme Spordiklubi 
juhatuse liige


